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1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Z racji Dnia Kobiet wszystkim córkom Matki Bożej

składamy najserdeczniejsze życzenia osobistego piękna i dobra poprzez zachowanie
czystego serca na wzór najdoskonalszej z niewiast, – Maryi.

2. Trwając w czterdziestodniowym okresie przygotowania do wydarzeń Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Pańskiego pamiętajmy, że jako wierzący w Chrystusa jesteśmy
szczególnie wezwani do postu, modlitwy i jałmużny oraz zgodnie z IV Przykazaniem
Kościelnym, do powstrzymania się od udziału w zabawach.
3. W Wielkim Poście zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: już dziś o godz.

1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.
930 dla dorosłych, 16°° dla dzieci i młodzieży, 1730 dla starszej młodzieży i dorosłych.

4. Zapraszamy dzieci klas III szkoły podstawowej razem z rodzicami na Mszę św.

i spotkanie formacyjne dzisiaj o godz. 1600. Rodzice, którzy zamówili liturgiczne stroje
komunijne dla swoich dzieci, będą mogli je odebrać w najbliższą sobotę 14 marca w Domu
Parafialnym o godz. 1000.

5. Dzieci z klas IV szkoły podstawowej i rodziców zapraszamy na Mszę Św. i spotkanie
przygotowujące do Rocznicy I Komunii Świętej w najbliższą niedzielę 15 marca o godz.
1600.
6. Trwa okres, w którym rozliczamy podatek za ubiegły rok. Zachęcamy do przekazania
1% podatku na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej, która służy pomocą parafiom
naszej diecezji dofinansowując prace konserwatorskie lub akcje duszpasterskie.
Szczegółowe informacje znajdziemy w folderach znajdujących się na stoliku, przy wyjściu
ze świątyni.
7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, a przeznaczone na cele inwestycyjne. W

zeszłym miesiącu na ten cel zebraliśmy 6022 zł. Bóg zapłać!

8. W tym roku w sierpniu będziemy obchodzili 100 rocznicę bitwy Warszawskiej z 1920

roku, nazwanej przez historię „Cudem nad Wisłą” bo zwycięstwo Polaków w tej bitwie
ocaliło Polskę i Europę przed zalewem bezbożnego komunizmu. Z racji tej rocznicy mamy
okazję spełnić dobry uczynek i pomóc materialnie kościołowi w Powiewiórce w Diecezji
Wileńskiej, w którym w 1867 roku został ochrzczony Marszałek Józef Piłsudski. Jest to
obecnie najbiedniejsza parafia w tej diecezji zamieszkana przez 423 osoby pochodzenia
polskiego. Kościół wymaga kapitalnego remontu, a skromna liczebnie i uboga materialnie
polonia nie ma możliwości podołać temu wyzwaniu. Ofiary możemy składać do puszki
stojącej za ławkami przy ołtarzu Św. Wojciecha.

9. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej. Na stoliku przy wyjściu ze świątyni
możemy zaopatrzyć się w Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Koronę cierniową. Pamiętajmy
o złożeniu należnej ofiary za pobrane czasopisma.
10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy +Śp. Janinę Kosiorek, +Śp. Eugeniusza
Sosnowskiego i +Śp. Witolda Chociłowskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

